
على كل حال للعلماء يف هذا أقوال؛ لكن القول الذي يريح اإلنسان وجيعل هذا القيد والقيد الذي يف : الشيخ

جيعله من األمور املتشاة فيحمل على النصوص احملكمة يسرتيح  خالدين فيها إال ما شاء ربك )) (( :أهل النار

مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد اآلبدين هو كقول الرسول عليه  إال ما شاء ربك )) ((ويقول: إن اهللا قال: 

فعلقه باملشيئة مع أن اللحوق م البد منه؛  وإنا إن شاء اهللا بم الحقون ) (الصالة والسالم يف زيارة القبور: 

 ((لنار: هذا يسرتيح به اإلنسان وال يعرتض عليه معرتض كما اعرتض ابن قيم رمحه اهللا بأن اهللا قال يف أهل ا

 ":قال عطاء غير مجذوذ )) ((وقال يف أهل اجلنة:  خالدين فيها إال ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ))

ألنه قال في أهل  ,فاختالف ختم اآليتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديا بخالف أهل الجنة

وهذا يف احلقيقة يعين  "ال لما يريد )) إن ربك فع عطاء غير مجذوذ )) وقال في أهل النار: (( الجنة: ((

يسلم من الغلط؛ والفرق بني اآليتني ظاهر؛ ألن آية  يف العلم والذكاء فلنيدلك على أن اإلنسان مهما بلغ 

وهذا  إن ربك فعال لما يريد )) ((وآية النار الشقاء عدل فقال:  عطاء غير مجذوذ )) ((السعادة فضل فقال: 

سيفعل يف املستقبل خالف ذلك كما فهم ابن  ))إن ربك فعال لما يريد ((  وليس املعىن ,من فعله الذي أراد

هو  إن ربك فعال لما يريد )) ((شك؛ بل إن مناسبة ختم قوله:  القيم رمحه اهللا؛ فإن هذا فهم غري سديد بال

  أنه مل يظلمهم .قال هذا من فعل اهللا واهللا تعاىل يفعل ما يريد مع  ,أنه ملا كان الشقاء غري حممود

من فوائد هذه اآلية: أن من كان وكيال عن الغري فله  تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق )) ((قال تعاىل: 

حكم ذلك الذي وكله؛ ألن اهللا أضاف التالوة إليه مع أن التايل رسوله؛ فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول 

  املرسل. همبا أرسل به حكم ما قال

: أن كتاب اهللا عزوجل كله حق ليس فيه باطل؛ وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا: هذه اآليةومن فوائد 

مجيع أحكامه حق ومجيع أخباره حق وليس فيه تناقض وال اختالف؛ ألنه لو كان فيه تناقض أو اختالف لكان 

  والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق . ,أحد املتناقضني باطال

فيكون املتلو  نتلوها عليك بالحق )) ((بات رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، حيث قال: من فوائدها: إثو 

  عليه هذه اآليات يكون قطعا رسوال هللا رب العاملني .

  وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) . ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات إرادة اهللا؛ لقوله: 

  فكيف تقول إا دالة على إثبات ؟ وما اهللا يريد )) ((فإن قال قائل: اآلية هنا نفي 

نقول: هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي إلرادة شيء معني وهو الظلم؛ إذا فغري الظلم يريده أو ال يريده ؟ يريده 

.  



ريد وما اهللا ي ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الظلم ممكن يف حق اهللا؛ لكنه ال يريد لكمال عدله؛ وجهه ؟ قال: 

ومل يقل: وما ميكن أن يريد اهللا ظلما؛ على أنه لو قال: وما ميكن ما يدل على انتفاء الظلم لو  ظلما للعباد ))

؛ وحينئذ يكون فيه رد على القائلني بأن الظلم يف حق اهللا حمال لذاته وهم اجلهمية؛ يقولون إن الظلم يف حق هأراد

لذاته؛ وعلى قوهلم يكون متدح اهللا سبحانه وتعاىل بنفي الظلم عنه  اهللا مستحيل لذاته ال ألنه غري مراد هللا؛ بل

ألن ما ال ميكن ال يصح أن يكون مدحا أو أن يتمدح به من كان ممتنعا عليه؛ فالظلم يف حق  ,لغوا ال فائدة منه

لكنه  ,ناهللا ممكن عقال ولكنه ممتنع شرعا وعدال؛ لو شاء اهللا تعاىل أن يعذب املطيع  ألمكن أو ال ؟ ألمك

م مستحيل؛ ملاذا ؟ ال ميكن أن يظلم اهللا أحدا، الظل :لكمال عدله ال ميكن أن يعذبه ألنه ظلم؛ هم يقولون

لكن هذا ليس بظلم ألنه  ,ميكننعم  :عذب املطيع الذي أمضى طول عمره بطاعة اهللا ؟ قالواأليس ميكن أن اهللا ي

لكنها  ,فليس بظامل له؛ أفهمتم اآلن ؟ هذا وجهة نظرهمفعله فيما ميلكه؛ فالعبد ملك هللا لو فعل به أي شيء 

ألنه لو قال لك قائل: افعل كذا فأثيبك؛ ال تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، مث فعلت ما أمرك به  ,وجهة فاسدة

وما وعدك اإلثابة عليه مث عذبك أشد العذاب هل هذا ظلم عقال أو غري ظلم؟ ظلم؛ هذا ظلم حىت لو كان 

يا عبدي صلح الغداء واجعل فيه كذا وكذا وكذا وقدمه يل يف الساعة  :ن السيد قال لعبدهمالكا لك؛ لو أ

مث أخذ خشبة وجعل يضرب به؛  ,وصف الذي قال وأتى يف الزمن الذي قالال، فعله على الفالنية؛ ففعل ما أمر

وز أن اإلنسان ميضي ولو كان عبده؟ ولو كان عبده، عقال يكون ظامل؛ هم يقولون جي ,ظامل ؟مل اظويش يكون 

ألنه  :يش ؟ قالنار؛ وإذا فعل ذلك فليس بظامل؛ لعمره كله يف طاعة اهللا امتثاال ألمر اهللا وإذا مات خيلده يف ال

زعمكم حماال فإن اهللا تعاىل ال يصح أن يقال إنه  علىإذا كان األمر كذلك وكان الظلم  :إمنا فعله يف ملكه؛ نقول

  ينفي الظلم عن نفسه متدحا بذلك.

من فوائد هذه اآلية: أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم؛ وجه ذلك ؟ أن اهللا ال مكره له؛ فإذا كان ال يريد 

حينئذ ال يكون بني هذه اآلية وبني الظلم فال ميكن أحدا أن جيربه على الظلم؛ إذا نفي إرادة الظلم نفي للظلم؛ و 

ال يكون بينهما تعارض؛ ألن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم؛  وما ربك يريد ظلما للعبيد )) ((قوله تعاىل: 

؛ طيب إذا لو أن أحدا من الناس قال يل: كيف ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم؛ ألنه لو أراد أن يظلم لظلم

 ويش تقول ؟ وما ربك بظالم للعبيد )) ((وبني قوله:  وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((: جتمع بني هذه اآلية

اهللا قادر لو أقول: ال منافاة ألنه إذا انتفت إرادة الظلم لزم انتفاء الظلم؛ وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ ألن 

  . أراد أن يظلم لظلم

لبية؛ ألن ما وصف اهللا به نفسه ينقسم إىل قسمني: ثبويت، وانتفائي؛ ومن فوائد هذه اآلية: إثبات الصفات الس



اهللا لنفسه فهي صفة كمال؛ واالنتفائي كله  اأو إن شئتم قولوا سليب؛ فالثبويت كله صفات كمال، كل صفة أثبته

أليش  نفي الغفلة؛ وما اهللا بغافل عما تعملون )) ((صفات نقص لكنه متضمن لثبوت كمال؛ ففي قوله تعاىل: 

لكمال قوته؛   وما مسنا من لغوب )) ((لكمال عدله؛  وما اهللا يريد ظلما للعباد )) ((؟ لكمال علمه ومراقبته؛ 

  وهلم جرا . ,لكمال قدرته وعلمه وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض )) ((كذا ؟ 

السموات وما في األرض وإلى اهللا ترجع األمور كنتم ((وهللا ما في  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا ولو آمن أهل الكتاب لكان 

خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إال أذى وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ثم ال 

ين ما ثقفوا إال بحبل من اهللا وحبل من الناس وباءوا بغضب من اهللا وضربت ينصرون ضربت عليهم الذلة أ

عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 

  .يعتدون ))

ألرض وإلى اهللا ترجع وهللا ما في السموات وما في ا ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  األمور )) .

 ((بعض الناس ومنهم احلجاج؛ ملا وقف على  يتبعهاوقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسري حنب أن ننبه على قراءة 

مع أنه لو  وضربت عليهم المسكنة )) ((فقط، وقف مث عاد وقال:  المسكنة )) (( بقي وضربت عليهم ))

 ,ويقتلون األنبياء بغير حق )) ((قال: ملا ه؛ كذلك سه ذلك ومل ينقطع نفما قبلها ألمكن المسكنة )) ((أتبع 

لو أضافها ملا  بغير حق )) ((مع أن كلمة  ويقتلون األنبياء بغير حق)) ((وقف مث قال:  ويقتلون األنبياء )) ((

يفعلها بعض القراء وهي يف احلقيقة خطأ ألن الرتداد بدون سبب ال ينبغي؛ مث  وهذه موضهه؛ سسبق مل ينقطع نف

عن ما قبلها؛ فيحتاج قطعها  ضربت عليهم المسكنة ))و  (( أو )) ويقتلون األنبياء بغير حق ((لو قال:  إنه

نقطع نفثه مث يعيدها من جديد وي وضربت عليهم )) ((ه عند على هذا أن يعيد اآلية من أوهلا؛ فينقطع نفس

ما  ,ويعيد من جديد وهكذا))  و(( وينقطع يف الثالث عند قوله:  ,مث يعيد من جديد وضربت )) ((عند قوله: 

و كلمتان أتبعها ولو أنه حصل عليك شيء من هو صحيح هذا؛ فأنا قلت لكم قبل هذا إنه إذا كان بقي كلمة أ

  ال حتتاج إىل إعادة الكالم مرة ثانية .ضيق النفس, لئ

  اليوم ؟  هذا مبتدأ درس وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((يقول اهللا عزوجل: 

هللا ما في السموات  ((اجلملة هنا خربية تقدم خربها إلفادة احلصر  )) هللا ما في السموات وما في األرض ((



   ))؛

  فوائد يا شيخ؛ أخذنا شرحها؛ : الطالب

  إىل أي مكان ؟ : الشيخ

  ة هذه شرحناها؛ نفس اآلي: الطالب

  طيب إذا نأخذ الفوائد من أين ؟ : الشيخ

   . ما في السموات وما في األرض ))وهللا ((من : الطالب

هل أخذنا  وهللا ما في السموات واألرض وإلى اهللا ترجع األمور )) ((اآلن بارك اهللا فيكم عندنا آيتني : الشيخ

  فوائدها أم ال؟ 

  ما أخذناها؛ : الطالب

  ؟  تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((اليت قبلها ؟ : الشيخ

   أخذناها .: الطالب

  :أوالفوائد المن  وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((يف قوله تعاىل: 

وما موصولة تفيد  ما في السموات وما في األرض )) ((من فوائد هذه اآلية: عموم ملك اهللا عزوجل؛ لقوله: 

  العموم .

ومن فوائدها: انفراد ملك اهللا سبحانه وتعاىل بذلك؛ أي أن اهللا وحده هو املالك هلا؛ وهذا يؤخذ من تقدمي اخلرب؛ 

  ألن القاعدة املقررة عند البالغيني وأصحاب األصول أن تقدمي املعمول يفيد احلصر .

أمر معلوم وال ينكر؛ لكن الفائدة من هذه الفائدة: بيان  ومن فوائد هذه اآلية: إثبات السموات واألرض؛ وهو

لخلق السموات واألرض أكبر  ((عظمة اهللا سبحانه وتعاىل خبلق هذه املخلوقات العظيمة اليت قال اهللا عنها: 

  من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون )) .

  وإلى اهللا ترجع األمور)). ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن مرجع األمور إىل اهللا وحده؛ لقوله: 

لخلق شيئا سوى ما شرعه اهللا فقد شارك اهللا أو فقد جعل نفسه شريكا لومن فوائدها: أن من حاول أن يشرع 

فمن حاول أن يشرع للناس أمورا مل  ))؛وإلى اهللا  ((مع اهللا؛ وجه ذلك: أن اهللا حصر مرجع األمور إليه فقال: 

  يشرعها اهللا فقد جعل نفسه شريكا مع اهللا سبحانه وتعاىل .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان سعة اهللا سبحانه وتعاىل، حيث كانت مجيع األمور ترجع إليه؛ ألن األمور مجع 

ما من دابة إال هو  ((أل فيفيد العموم؛ فكل األمور ترجع إليه الدقيقة واجلليلة قال اهللا تعاىل: ـ األمر وهو حمال ب



ويدبرها هو الذي يوجهها  ,كل الدواب صغريها وكبريها فاهللا سبحانه وتعاىل آخذ بناصيتها  آخذ بناصيتها ))

  العاقل منها وغري العاقل .

سموات مجع؛ وقد جاءت آيات أخرى تبني أن عددها سبع مسوات؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أن ال

اهللا الذي خلق سبع سموات ومن  ((أما األرض فجاءت يف القرآن مفردة ولكن اهللا أشار إىل عددها يف قوله: 

من اقتطع شبرا من  (وجاءت السنة صرحية يف ذلك يف قول النيب عليه الصالة والسالم:  األرض مثلهن ))

  طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع أراضين ) .األرض ظلما 

  سبق أيضا تفسري هذه اآلية نعم ؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

قيل: يف علم اهللا؛ وذلك ألن كان  كنتم )) ((هلذه األمة؛ وقوله:  اخلطاب كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((

بائدة؛ فمن مث قال بعض أمة للمضي؛ ومعلوم أن هذه األمة آخر األمم فال ميكن أن يتحدث عنها على أا 

خير  ((يعين كنتم يف علم اهللا وعلم اهللا سابق على وجود األمم؛  ,لعلم اهللا ,العلماء: إن فعل املضي هنا باعتبار

إن كان هنا مبينة التصاف املبتداء باخلرب وحتقق وجوده فيه وليست دالة على زمان؛  وقيل: وهو الصحيح أمة ))

هل  وكان اهللا عزيزا حكيما )) وكان اهللا غفورا رحيما )) (( ((وهلذا أمثلة منها قوله تعاىل:  ,وهذا هو األصح

لزمان تدل على حتقق ة اصفة زالت عن اهللا ؟ ال؛ لكنها مسلوبنقول إن كان هنا تدل على املضي وأن هذه 

أي طائفة؛ وسبق لنا أن كلمة أمة  :أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((اتصاف امسها مبا دل عليه خربها؛ 

يعين أخرجها اهللا عزوجل وأظهرها وبينها وأبرزها  (( خير أمة أخرجت للناس )) تطلق يف القرآن على أربعة معان.

ا هذه األمة من وصفها اخلروج وهو الظهور والربوز؛ خري أمة ومل يقل: خلقت؛ أل خير أمة أخرجت )) ((

ظهرت وبرزت هي هذه األمة؛ هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها مل حتصل هلا اخلريية اليت كانت 

  هلذه األمة .

تأمرون  ((  ))تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا ((مث بني اهللا تعاىل وجه هذه اخلريية يف قوله: 

ولتكن منكم أمة يدعون  ((سبق معىن األمر ومعىن املعروف ومعىن النهي ومعىن املنكر يف قوله:  بالمعروف ))

  إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )) .

ما أمر اهللا به هذا يشمل اإلميان بكل ما أمر اهللا باإلميان به، وتشمل أيضا تطبيق كل  تؤمنون باهللا )) ((وقوله: 

فعال وكل ما ى اهللا عنه تركا؛ ألن من مقتضى اإلميان باهللا أن تؤمن مبا أخرب به؛ أليس كذلك ؟ وعلى هذا 

فيكون مجيع ما أخرب اهللا به من أمور الغيب داخال يف اإلميان باهللا؛ من حتقيق اإلميان باهللا أن تذعن له وتقبل 

عمال الصاحلة؛ ولذلك كان من مذهب أهل السنة واجلماعة أن حكمه؛ وهذا يشمل مجيع اإلسالم مجيع األ



ألن  ؛اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية؛ وتأمل كيف أخر اإلميان باهللا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وإن كان  باهللا, النهي عن املنكر على اإلميانرة ناهية؛ فقدم األمر باملعروف و ، غالبة، آمشأن األمة أن تكون قاهرة

ولكن ملا كانت األمة مبظهرها عنوان قوا أن تكون  ,األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدون إميان باهللا ال ينفع

  آمرة باملعروف وناهية عن املنكر .

إن اإلميان باهللا دائما نسمع من كثري من املؤلفني رمحهم اهللا يقولون:  وتؤمنون باهللا )) ((يقول اهللا عزوجل: 

اإلميان هو اإلقرار وبعضهم يقول اإلميان هو التصديق؛ ولكن هذا على إطالقه ال يصح باعتبار اإلميان الشرعي؛ 

لقبول واإلذعان؛ فمن صدق وأقر ولكن مل يقبل ويذعن فليس مبؤمن؛ ودليل ان الشرعي هو اإلقرار املستلزم لاإلمي

ان مقرا ومعرتفا بصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ذلك أن أبا طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ك

  ألنه مل يقبل ما جاء به ومل يذعن له؛ وإال فإنه يقول يف قصائده:  ,وسلم ومع ذلك مل يكن مؤمنا

  لدينا وال يعىن بقول األباطل    وقد علموا أن ابننا ال مكذب 

لى اهللا عليه وآله وسلم؛ ال مكذب لدينا؛ يعين يقوله أبو طالب؛ لقد علموا يعين قريشا؛ أن ابننا وهو حممد ص

  كذب أو الباطل؛ ويقول: ال؛ ال يهتم بالقول قه؛ وال يعىن بقول األباطليصد

لوال املالمة                                 من خري أديان الربية دينا                  بأن دين حممد  ولقد علمت

  اك مبينابة     لرأيتين مسحا بذأو حذار مس

؛ إذا اإلميان شرعا هو اإلقرار املستلزم للقبول ا اإلميان بل مات على الكفرأعوذ باهللا ـ ومع ذلك مل ينفعه هذ

  واإلذعان.

 آمن )) ((لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها   ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((قال اهللا تعاىل: 

ولو إذا كان جواا إثباتا، لو الشرطية إذا كان جواا إثباتا فاألفصح أن يقرن لكان خيرا لهم ))؛  ((وجوابه: 

لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا  ((بالالم، إذا كان جواا إثباتا فاألفصح أن يقرن بالالم كما يف هذه اآلية: 

واألمثلة على  فون ))ولو نشاء لجعلنا منكم مالئكة في األرض يخل لو نشاء لجعلناه حطاما )) (( لهم )) ((

ومل يقل: جلعلناه أجاجا؛ أما إذا   لو نشاء جعلناه أجاجا )) ((ومنه قوله تعاىل:  ,هذا كثرية؛ ورمبا حذفت الالم

ومل يقل: ملا فعلوه؛  ولو شاء ربك ما فعلوه )) ((منفيا فإن الغالب حذف الالم قال اهللا تعاىل:  اكان خربه

وال تقرتن ا الالم إذا نادرا يعين قولك: لو شئت ملا فعلت؛ هذا نادر لكنه  ا ))ولو شاء اهللا ما اقتتلو  ((وقال: 

   به تضاد وال جيمع بني الشيء وضده.وبينهما ش ,قد يرد؛ ووجه كونه نادرا أن الالم تفيد التوكيد وما تفيد النفي

ود كثير من  (( تعاىل: تأيت لو مصدرية مثل أن وذلك إذا جاءت بعد ود وحنوها فإا تكون مصدرية قال اهللا



أي إدهانك، وهكذا ؛ فهنا لو  ودوا لو تدهنوا فيدهنون )) ((أي ودوا ردكم؛  أهل الكتاب لو يردونكم ))

نقول إا مصدرية فصارت تأيت مصدرية إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما يدل على احملبة؛ تقول: أحب لو 

  و تفهم أي أحب ذهابك وأحب فهمك؛ تذهب، أحب ل

لو آمنوا لكان خريا هلم؛ خريا هلم من أي شيء؟ من الكفر، لو آمنوا لكان خريا هلم  لكان خيرا لهم )) ((قال: 

يا أيها الذين  ((وقال تعاىل:  ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خير )) ((من الكفر كما قال تعاىل: 

ون باهللا ورسوله وتجاهدون في سبيل اهللا بأموالكم آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن

لكان خيرا لهم  ((إذا لكان خريا هلم من بقائهم على كفرهم؛ وحيتمل أن يقال:  وأنفسكم ذلكم خير لكم ))

( أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله أي لكان خريا مضاعفا كما أخرب النيب عليه الصالة السالم:  ))

  اهللا عليه وسلم آتاه اهللا أجره مرتين ).وآمن بمحمد صلى 

منهم أي من  المؤمنون وأكثرهم الفاسقون )) ((منهم أي من أهل الكتاب؛  منهم المؤمنون )) ((مث قال: 

هؤالء آمنوا  ,وعبد اهللا بن سالم من اليهود ,أهل الكتاب املؤمنون يعين الذين آمنوا مثل النجاشي من النصارى

الفاسقون هنا يراد ا اخلروج عن طاعة اهللا خروجا مطلقا وهو  (( وأكثرهم الفاسقون )) إميانا وقر يف قلوم؛

الكفر؛ ألن الفسق يراد به اخلروج عن الطاعة خروجا مقيدا؛ ويراد به اخلروج عن الطاعة خروجا مطلقا؛ فاخلروج 

نه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا إن فاعل الكبرية فاسق أل :عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء رمحهم اهللا

وأما الذين  ((ذه املعصية اليت فسق ا؛ واخلروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق ومنه قوله تعاىل: 

   ؛ ((وأكثرهم الفاسقون )).))... فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 

   (( كنتم خير أمة أخرجت للناس ))يف هذه اآلية فوائد منها: أن هذه األمة خري األمم؛ لقوله: 

فإن قال قائل: كيف جنمع بني هذه اخلريية وبني ما جاء يف بين إسرائيل أن اهللا فضلهم على العاملني؛ ومعلوم أن 

  املفضلة خري من املفضل عليه ؟

كنتم خير أمة أخرجت  ((تعارضان كالمها على سبيل العموم؛ فهذه اآلية: فنقول: لدينا آيتان، أو لدينا نصان م

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي  ((هذه عامة تشمل بين إسرائيل وغريهم؛ وقوله: ببين إسرائيل،  للناس ))

 ا؛ فبنيالتفضيل العام على هذه األمة وعلى غريه تقتضي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ))

إن ادعيت ختصيص عموم آية بين إسرائيل خبصوص هذه اآلية قال لك ف؛ النصني اآلن عموم متعارض

أنتم خري أمة أخرجت للناس ما  :وأنا أدعي ختصيص عموم هذه اآلية خبصوص بين إسرائيل فأقول :اإلسرائيلي

توفون سبعين ( مراد؛ فقال: ني وآله وسلم بني لنا أي العمومعدا بين إسرائيل؛ فيقال: إن النيب صلى اهللا عليه 



لرسول عليه الصالة والسالم أن هذه األمة خري األمم اليت أوفتها فبني ا ؛) أمة أنتم خيرها وأكرمها على اهللا

كنتم خير أمة أخرجت  ((وختمت ا ؛ وهذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم نص؛ فيكون عموم قوله: 

وأني  ((وحينئذ يكون قوله تعاىل:  وأني فضلتكم على العالمين )) ((: مقدما على عموم قوله للناس ))

بنص كالم  كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((خمصوصا بقوله يف هذه األمة:  فضلتكم على العالمين ))

الرسول عليه الصالة والسالم؛ وقال بعض العلماء: إن املراد بالعاملني العام خصوص عاملي زمام؛ فهمتم ؟ املراد 

؛ فيكون من باب العام الذي زمن أي يف زمان بين إسرائيلهذا ال عاملني يفالبالعاملني خصوص عاملي زمام يعين 

ألصل، من األصل مل يرد به العموم؛ والعام الذي يراد به اخلاص كثري؛ يف يراد به اخلاص؛ فلم يرد به العموم من ا

فإن  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )) ((القرآن والسنة ومن ذلك قوله تعاىل: 

جمعوا  إن الناس قد ((ال يراد به عموم الناس بل القائل واحد؛ وقوله:  قال لهم الناس )) ((الناس يف قوله: 

أيضا ال يراد به مجيع الناس؛ ألنه مل جيمع هلم إال قريش؛ عامة البشر ما مجعوا للرسول صلى اهللا عليه  لكم ))

يكون عاما أريد به اخلاص؛ وعلى هذا فال  وأني فضلتكم على العالمين )) ((وسلم وأصحابه؛ فيكون قوله: 

  ة .يكون يف اآلية عموم إطالقا؛ وحينئذ ال تعارض هذه اآلي

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذه األمة فضلت غريها باخلريية لوصف ليس يف غريها؛ وهي أا تأمر باملعروف 

لعن الذين كفروا في بني إسرائيل  ((وتنهى عن املنكر؛ أما من سبقها فال؛ يقول اهللا تعاىل يف بين إسرائيل: 

  يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه )) .على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 

ومن فوائدها: أنه مىت زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه األمة ـ وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ 

يقوى يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها, و زالت كوا خري أمة أخرجت للناس؛ وذلك ألن احلكم املعلل بعلة 

  ا .وبقوا ويضعف بضعفه

  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن ترتب اخلريية عليه يدل على أمهيته .

وكلما  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كلما وجد يف األمة وجد اخلري فيها

ا هذه كانت قوية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بالدنضعف فيها ضعف اخلري؛ وهلذا ملا كانت األمة 

ضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فات هذه البالد ملا وملا ضعفت هذه األمة أو  البالد على خري ما يرام,

  من اخلري بقدر ما فاا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

   تفضيل بين إسرائيل على العاملني ؟آية كيف قلنا بتخصيص عموم : السائل

سنة بينت أن متعارضة؛ لكن ال هنا عامانإذا قلنا إن املراد بالعاملني يف بين إسرائيل عموم الناس صار : الشيخ



على عموم بين إسرائيل؛ وإذا قلنا إن آية بين إسرائيل مل يرد ا العموم من األصل وإمنا أريد  عموم هذه اآلية مقدم

   زال اإلشكال .ا اخلاص 

   ؟فماذا تكون  أا يف الزمن بعد بين إسرائيل (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )): نأخذ اآلية الثانية : السائل

  . هذا الزمن خبالف زمن بين إسرائيلأنتم خري أمة أخرجت للناس يف  قائل: إذاهذه رمبا يقول : الشيخ

يعين ما يدخل فيه  ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((: تعاىل ملاذا خص أهل الكتاب يف قوله: السائل

   ؟ والصابئني وغريهماوس 

مع أن غريهم لو آمن  ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((هذا اإلشكال يقول: ملاذا قال: : الشيخ

تريدون البقاء على  إذا كنتم :لكان خريا هلم؛ ألن هؤالء يدعون أم أهل كتاب وأم على دين؛ فيقول هلم

فلو كنتم صادقني بأنكم تريدون اخلريية لكان دخولكم  ,دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإميانكم خري

  خبالف غريهم فرمبا ال يدعون هذه الدعوى . ,يف اإلسالم أمرا حمتما ألنكم تريدون اخلريية

 :اهللا عزوجل يقول اآلية اليت فيهااملنكر خمتص ذه األمة و باملعروف والنهي عن شيخ أنتم قلتم بأن األمر : السائل

   ؟تنص عليه  أولوا بقية ينهون عن فساد في األرض )) ((

كانوا ال يتناهون عن  ((أي نعم لكن هؤالء قلة ما هو األمة كلها؛ وهلذا قال اهللا عن بين إسرائيل: : الشيخ

إال قليال ممن أجنينا منهم ما يعترب شيئا، القليل  )) منهمإال قليال ممن أنجينا  ((فإذا وجد  منكر فعلوه ))

  ليس بشيء .بالنسبة لألمة 

(( وأكثرهم  :أن يقالأل ـ بالالم مع أنه كان املتبادر ب لفاسقون )) وأكثرهم ((فائدة التعبري يف قوله: : السائل

   ؟كما يف أكثر اآليات   الفاسقون ))

بني املتقابلني صار هذا أوىل  املطابقة فمن أجلمؤمنون؛  همومل يقل: من ))منهم المؤمنون  ((ألنه قال: : الشيخ

.   

   فائدة كون هذه الصفة حمصورة فيهم ؟الما يصري : السائل

ولكن كثيرا منهم  ((؛ والفسق موجود يف غريهم أيضا؛ وهلذا يف آية املائدة:  أكثرهم )) ((ال؛ ألنه قال: : الشيخ

  بدون أل.فاسقون )) 

: الشيخقد يدعي مدعي كذلك أا خاص ذه األمة  ,بالعاملني يف بين إسرائيل بالزمن املراد : خصصناالسائل

الذي يفصل؛ وإال يف احلقيقة أن بينهما هو احلديث  بأنهذا  عن أجبنايعين بزمنهم ؟ قلنا هذا ؛ أما قلناها ؟ أي 

  به اخلاص . إال إذا محلنا العاملني يف بين إسرائيل على أن املراد ,تعارض



مر باملعروف على النهي عن املنكر مع أن درء الفاسد مقدم األدائما يقدم القرآن  أحسن اهللا إليك !: السائل

   ؟فما حكم التقدمي على جلب املصاحل 

شهادتني، والصالة، والزكاة، والصوم، واحلج؛ بدون هذه المعلوم ألن املعروف منه القيام بأركان اإلسالم: : الشيخ

جتنب املنكر ال يزين وال يسرق وال , حىت لو أن اإلنسان مثال اور اليت تعترب معروفا ال ينفع اجتناب املنكراألم

  يشرب اخلمر لكن ال يصلي مل ينفعه هذا .

مل أن أهل الكتاب  دليل على هل فيه (( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ))قوله تعاىل: : يف السائل

   ؟ قليل إمياميؤمنوا أو 

  يؤمن إال القليل .ال قد يدل على أنه  يعين لو آمنوا لكان خريا هلم ماما يظهر، : الشيخ

  : طيب ملاذا قال ال يؤمنون ؟ السائل

يدعون إم على حق فيقول كأنه قال: إذا كنتم تدعون أنكم  احلنيهو حثا هلم على اإلميان يعين هم : الشيخ

ضات اهللا فلو آمنتم لكان خريا لكم؛ والعاقل إذا كان صادقا يف أنه يريد على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتغاء مر 

  اخلري فمهما تبني اخلري يف أي شيء تبعه .

فهل يقال إنه بالالم إذا مل يقرتن اجلواب  ,.... إذا كان يف اإلثباتجواب لو الفصيح فيه اقرتانه بالالم : السائل

   غري فصيح ؟

  ما قلنا فصيح يا أخي، ما قلنا فصيح حنن قلنا الكثري؛ حنن ال ال، قليل؛ : الشيخ

   ؟ : فاألفصحالسائل

  نعم نعم صح األفصح ألنه األكثر؛: الشيخ

  ؟  ىفصحأا غري  عن تلكما يقال  : لكنالسائل

وإال لقلنا إنه يتساوى هذا  ,كثر صار أفصحاأل كان هذافصح ألنه األكثر هو اقرتاا بالالم؛ فإذا  األيقال : الشيخ

  وهذا؛ والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح؛ ولكن قد يعدل عن األفصح إىل الفصيح لسبب من األسباب .


